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1. недискриминација

2. најбољи интерес детета

3. заштита права на живот, опстанак и 
развој

4. поштовање мишљења детета

 Када постоји дилема – применити принцип 

 Упознај се са одлукама Европског суда за 
људска права – ЕСЉП



Извори права:

1. Устав

2. Породични закон

3. Конвенција о праву детета

4. Европска конвенција о људским правима 
– ЕКЉП



 Права детета и њихова заштита уређују се законом (Породични закон)

 Породични закон не садржи дефиницију појма ‘дете’.

 Како се Конвенција о праву детета непосредно примењује на основу 
члана 16. став 2. Устава послужићемо се дефиницијом из члана 1. 
Конвенције, која гласи:

„Дете је људско биће које није навршило 18 година живота, ако се, 
на основу закона који се односи на дете, пунолетство не стиче 
раније“.

 Каталог дечијих права по Конвенцији је далеко шири од набројаних 
права детета у Породичном закону – ПЗ

 Права детета иако не производе обавезе, могу да трпе ограничења, јер 
као и сва друга људска права, нису апсолутна, па не само да могу да буду 
ограничена, већ могу бити и укинута (нпр. право детета на мирно 
окупљање и удруживање може бити ограничено потребом државе да 
одржи јавни рад и мир).



ПЗ  познаје следећа права детета:

1. право на порекло;

2. право на живот са родитељима;

3. право на одржавање личних односа;

4. право на развој детета;

5. паво на образовање детета;

6. пословну способност детета;

7. право детета на мишљење;

8. право становања (habitatio)

 ПЗ у члану 66. прописује дужности детета наводећи да је дете дужно да 
родитељима помаже у складу са својим годинама и зрелошћу, а дете које 
стиче зараду или има приходе од имовине  дужно је да делимично 
подмирује потребе свог издржавања, односно издржавања родитеља и 
малолетног брата или сестре, под условима одређеним овим законом.



 Конвенција о праву детета је најважнији Међународни уговор о дечијим 
правима. Она је први међународни уговор у области људских права која у 
потпуности обухвата:економска, социјална, културна, политичка и 
грађанска права.

 Конвенција познаје и нова људска права, као што је право детета на 
партиципацију, тј. на слободно изражавање мишљења по свим питањима  
која га се тичу, као и право детета жртве било ког облика злостављања, 
злоупотребе или експлоатације.

 Основни принципи Конвенције су: 

1. право на недискриминацију;

2. право на уважавање најбољег интереса детета;

3. право на живот, опстанак и развој;

4. право на партиципацију – изражавање мишљења.

 Ова права су предуслов за остваривање свих осталих дечијих права. 



Грађанска и политичка права су:

- право на идентитет;

- слобода изражавања и приступ 
информацијама;

- слобода мисли, савести и вероисповести;

- слобода мирног удруживања и окупљања;

- право на приватност;

- право на забрану мучења или других 
окрутних, нечовечних или понижавајућих 
поступака или казни.



Породична средина и алтернативна брига о детету 
сдржи права  везана за:

- породични живот и одржавање односа са 
родитељима или стараоцима;

- права детета које је лишено породичне средине;

- права детета везана за алтернативни смештај, 
нарочито усвојење; 

- право детета на заштиту од незаконитог 
пребацивања преко границе и родитељске 
отмице;

- право на заштиту од злостављања и 
занемаривања.



 Посебну групу чине права на здравствену и социјалну заштиту, 
као и право на образовање, слободно време, рекреацију и 
културне активности.

 Такође посебну групу права чине:

- права детета избеглице;

- детета у оружаном сукобу;

- право на заштиту од сексуалне, економске и друге експлоатације;

- право на поступак у оквиру система малолетничког правосуђа;

- права детета припадника мањинске групе или домородачког 
народа;

- право детета жртве на физички и психички опоравак и 
реинтеграцију.



 ПЗ дефинише родитељско право као право изведено из дужности 
родитеља које постоји само у мери потребној за заштиту личности, права 
и интереса детета.

 Садржина родитељског права по ПЗ састоји се из:

1. старања детета;

2. чувања и подизања детета;

3. васпитавања детета;

4. образовања детета;

5. заступања детета;

6. издржавања детета;

7. управљања и располагања имовином детета;

 Све дужности родитеља из садржине родитељског права истовремено су 
и права детета. 

 Сва наведена права су набројана и у Конвенцији о праву детета. 



 заједничко вршење родитељског права;

 споразум о заједничком вршењу родитељског права;

 самостално вршење родитељског права;

 споразум о самосталном вршењу родитељског права;

 У вршењу родитељског права родитељи су равноправни, имају једнака 
права и дужности, што је одраз поштовања принципа недискриминације 
прилагођеног најбољем интересу детета. 

 У Уставу и ПЗ равноправност родитеља је прокламована кроз одредбу да 
родитељко право припада оцу и мајци заједно и да су они равноправни у 
вршењу дужности из домена родитељског права.



 Уколико живе заједно, родитељи једнако врше родитељско право према деци у ком 
случају до пуног изражаја долази принцип недискриминације, јер се претпоставља 
да је постојање такве заједнице у најбољем интересу детета. 

 Заједничка одговорност родитеља према деци је недељива, њихова дужност је да 
подржавају и употпуњују једно друго.

 Ако родитељи не живе заједно, суд ће у сваком појединачном случају  морати да 
утврђује да ли је у најбољем интересу детета да родитељи буду равноправни у 
вршењу  родитељског права. 

 Ако закључе споразум о заједничком вршењу родитељског права и ако суд процени 
да је тај споразум у најбољем интересу детета, родитељи заједнички и споразумно 
врше родитељско право и када  не воде заједнички живот. 

 Најбољи интерес детета представља легитимни циљ за неједнак правни третман 
родитеља у ситуацији када не живе заједно. 

 Неће постојати дискриминација уколико је критеријум разликовања лица у сличним
случајевима оправдан и објективан.



 Споразум о заједничком вршењу родитељског права обухвата споразум родитеља да 
ће заједнички и споразумно вршити сва права и дужности из садржине родитељског 
права. 

 Саставни део споразума о заједничком вршењу родитељског права јесте и споразум 
о томе шта ће се сматрати пребивалиштем дета. 

 Заједнички живот родитеља претпоставља прећутну сагласност једног родитеља са 
одлукама другог родитеља о питањима од свакодневног значаја за дете. 

 Вршење родитељског права подразумева најчешће одлуке родитеља о питањима 
која се тичу свакодневног живота детета, али то не значи једнак утицај или удео у 
доношењу сваке појединачне одлуке која се тиче детета. 

 Када одлука коју доносе родитељи непосредно има или може да има далекосежне 
последице по живот, опстанак и развој детета, ради се о одлукама  о питањима која 
битно утичу на живот детета. 

 Такве одлуке се могу доносити само изричитим споразумом родитеља.



 Један родитељ сам врши родитељско право када је други родитељ 
непознат, или је умро, или је потпуно лишен родитељског права, односно 
пословне способности. 

 Један родитељс сам врши родитељско право када само он живи са 
дететом, а суд још није донео одлуку о вршењу родитељског права, или 

 када родитељи не воде заједнички живот, а нису закључили споразум о 
вршењу родитељског права, или

 ако суд процени да тај споразум није у најбољем интересу детета.

 један родитељ сам врши родитељско право на основу одлуке суда када 
родитељи не воде заједнички живот, ако закључе споразум о самосталном 
вршењу родитељског права и ако суд процени да је тај споразум у 
најбољем интересу детета. 



 Споразум о самосталном вршењу родитељског права обухвата:

- споразум родитеља о поверавању заједничког детета једном родитељу;

- споразум о висини доприноса за издржавање детета од другог родитеља;

- споразум о начину одржавања личних односа детета са другим 
родитељем. 

 Родитељ који не врши родитељско право има право и дужност да 
издржава дете, да са њим одржава личне односе и да о питањима која 
битно утичу на живот детета одлучује заједнички и споразумно са 
родитељем који врши родитељско право.

 Када одлуке родитеља непосредно утичу на права детета на живот, 
опстанак и развој тада оне представљају питања која битно утичу на 
живот детета.



 ПЗ као такве наводи одлуке о :

- образовању детета;

- преузимању већих медицинских захвата;

- промени пребивалишта детета;

- располагање имовином веће вредности оја припада детету;

- давање сагласности за усвојење детета.

 Последице одлука о питањима која битно утичу на живот детета морају 
бити такве да се не могу изменити или се то може учинити само уз знатне 
тешкоће (нпр. сагласност за усвојење детета).

 Питања која битно утичу на живот детета могу се дефинисати као питања 
поводом којих се доноси одлука која задире у право детета на живот, 
опстанак и развој, на начин који би могао изазвати дугорочне последице 
на физички, психички, морални или духовни интегритет детета, а које се 
тешко или уопште не могу изменити.



 Споразумно одлучивање о питањима која битно утичу на живот детета према ПЗ не 
везује се за облик вршења родитељског права. 

 Родитељ који врши родитељско право самостално, неће моћи да одлучује о 
питањима која битно утичу на живот детета, већ заједнички споразумно са другим 
родитељем.

 Заједничко вршење родитељског права у случајевима одвојеног живота родитеља, 
нема утицаја на право родитеља да заједнички и споразумно одлучују о наведеним 
питањима. 

 ПЗ не предвиђа изричито како би се могла решити ситуација када родитељи не могу 
да постигну споразум о питањима која битно утичу на живот детета. 

 Посебан проблем постоји када родитељ који самостално врши родитељско право не 
може да донесе одлуку о тим питањима, јер се томе противи други родитељ.

 Том родитељу остаје једино могућност да у судском поступку захтева да се други 
родитељ лиши поменутог права.



 Врховни суд Србије је 2007.године заузео становиште да судови не могу 
уместо родитеља да доносе одлуку о пребивалишту детета.

 По становишту Врховног суда Србије решење је да суд може на захтев 
другог родитеља делимично лишити родитељског права родитеља који 
се овоме противи, да одлучује о питањима која битно утичу на живот 
детета. 

 Становиште правне теорије је да суд не може лишити другог родитеља 
права на заједничко и споразумно одлучивање о наведеним питањима, 
уколико тај родитељ извршава своје дужности према детету, само зато 
што има другачије мишљење.

 Теорија сматра да је у том случају могућа тужба за заштиту права детета 
на основу члана 263. став 2. ПЗ.

 То би била тужба за заштиту права детета на развој. 



 Ако хранитељи и родитељи не могу да се 
споразумеју око питања која битно утичу на 
живот детета, родитељи могу поднети захтев, не 
суду, већ органу старатељства за раскид 
хранитељства. 

 Ако орган старатељства процени да је у 
најбољем интересу детета да хранитељство 
остане, онда хранитељ не може бити у једнаком 
положају са родитељима који нису лишени 
родитељског права.



 Деца имају право да их саслушају судски и управни органи и да изрази своје 
сопствено мишљење. 

 Дете које је способно да формира сопствено мишљење треба да буде укључено у 
довољној мери у поступак одлучивања у сваком судском и управном поступку који 
се тиче његових права из члана 8, те да добије прилику да буде саслушано и изрази 
своје мишљење о свим питањима која се њега тичу. 

 Мишљење детета није нужно  непромењиво. Дете можда није довољно зрело или 
може бити у ухваћеном сукобу између родитеља, због чега његово мишљење можда 
није довољно независно.

 Право детета да изрази своје ставове не би требало тумачити у смислу да имају 
право вета, чак ни када су деца старија од 12 и више година, без узимања у обзир 
било којих других фактора и без спровођења испитивања  који има за циљ 
утврђивање његовог најбољег интереса.



 Потребно је у сваком случају проценити да ли је изражавање мишљења 
детета супротно његовим најбољим интересима. Постоје ситуације када 
то заиста и може бити супротно најбољем интересу детета, као што су:

- када су потврђена сазнања о великом притиску којем је дете изложено да 
пружи исказ у одређеном правцу.

- када код детета и након припремног разговора постоји страх или 
веровање да ће изражавање мишљења имати као последицу губитак 
љубави једног родитеља или породице.

- када постоји сазнање да је присутно насиље у породици, а насилник има 
контакт са дететом, те постоји сумња да би давање исказа детета могло 
иницирати даље насиље, када је дете трауматизовано.

- када постоје знаци, подаци, сазнања да би давање исказа детета могло 
да изазове значајнији стрес, да угрози његово физиолошко и психолошко 
функционисање.

- када дете нема релевантне информације на основу којих би могло 
формирати мишљење, а особа стручна за рад са децом не може помоћи 
да се до њих дође. 



 Мишљење детета је само један од критеријума за утврђивање најбољег 
интереса детета, а остали критеријуми се односе на целокупне околности 
случаја, како субјективне тако и објективне које могу утицати на правилан 
психофизички и ментални развој детета. 

 Уколико судија закључи да мишљење детета није компатибилно са 
осталим околностима предмета спора, он није дужан да прихвати 
мишљење детета, али је дужан да образложи због чега сматра да 
мишљење детета није аутентично или ако је аутентично због чега сматра 
да није опредељујуће у заштити најбољег интереса.

 Суд може да одустане од саслушања детета ако би то штетило његовом 
здрављу или другим важним интересима. 

 У образложењу пресуде нужно је да буду изложени докази и наведени 
разлози на основу којих би се утврдило да изражавање мишљења 
малолетног лица супротно његовом најбољем интересу. 



 Право детета на изражавање мишљења или 
утврђивања најбољег интереса детета, нису 
захтеви који уживају самосталну правну заштиту. 

 Не постоји посебан  поступак чији би предмет 
тужбеног захтева било утврђивање мишљења 
детета или утврђивање постојања најбољег 
интереса детета. 

 Старосне границе које поставља Породични 
закон нису сметња да се мишљење детета испод 
10 година утврђује. 



 Најбољи интерес детета је врхунско начело којим се руководи  како Конвенција о 
праву детета, тако и Породични закон. 

 У Конвенцији о праву детета у члану 3. се наводи да у свим активностима које се тичу 
детета од примарног значаја јесу интереси детета, без обзира на то да ли их 
спороводе јавне или приватне институције за социјалну заштиту, судови, 
административни органи или законодавна тела, обезбеђујући такву заштиту и бригу 
која је неопходна за добробит детета, узимајући у обзир права и обавезе његових 
родитеља, законских старатеља или других појединаца који су правно одговорни за 
дете и предузимају са тим циљем све потребне  законодавне и административне мере. 

 Породични закон у бројним одредбама помиње најбољи интересе детета 
прописујући дужност суда и свих других органа који учествују у било ком сегменту 
остваривања права детета да утврђују најбољи интерес детета и пружају заштиту у 
складу са најбољим интересом детета. 

 Најбољи интерес детета као правни стандард није изричито формулисан законом, те 
закључак о постојању најбољег интереса детета и његовог остварења треба да 
произилази из укупности и околности случаја и правних норми којима се ова област 
уређује. 

 Суд увек има у виду најбоље интересе детета у свим 
активностима које се тичу деце. 



 Комитет за права детета у свом Општем коментару број 14 наводи три 
аспекта најбољег интереса детета:

1. материјалноправни - право детета на оцену његових најбољих интереса 
приликом разматрања различитих  аспеката у циљу доношења одлуке о 
неком дечијем праву

2. интерпретативно правно начело – које значи да је потребно одабрати 
тумачење које најделотворније служи најбољем интересу детета

3. процесно правило – које значи да поступак одлучивања  о дечијим 
правима мора да обухвати оцену могућих (позитивних и негативних) 
ефеката те одлуке на једно или више деце о којима се ради. У 
образложењу одлуке се мора показати да је то право изричито узето у 
обзир. 



 Комитет за права детета је у Општем коментару број 14 у параграфу 39 формулисао 
смернице о значењу најбољи интерес детета:

- најбољи интерес детета мора се процењивати у сваком појединачном случају;

- најбољи интерес детета се не подудара са најбољим интересом било оца било мајке, 
осим у мери у којој могу постојати разни заједнички критеријуми за процену везани 
за личност детета, његово порекло и конкретну ситуацију;

- везе детета са члановима породице морају се очувати изузев ако се породица 
покаже нарочито неподесном, јер прекид тих веза значи одвајање детета од 
његових корена. 

- породичне везе могу се прекинути само у веома изузетним околностима, а све се 
мора учинити да се очувају лични односи и породица поново уједини.

- суд сматра да је од првенственог значења да се најбољим интересима детета 
придаје кључни значај и да они у зависности од природе и озбиљности тих 
интереса, могу имати превагу над интересима родитеља.

- родитељ никада сходно члану 8. не може имати право на предузимање мера којима 
би се угрозило здравље и развој детета.

- процену најбољих интереса детета треба да спроводи домаћи орган јер он има 
предност будући да има директан контакт са лицима о којима је реч.

- по потреби се може затражити вештачење психолога како би се оценили искази 
детета. 



 Право становања детета на стану чији је власник родитељ који не врши родитељско 
право је лична службеност, али и право детета на дом.

 Као стварно право – лична службеност у ПЗ је унето у одељак који се односи на 
имовинске односе у поглављу „Имовински односи детета и родитеља“.

 Ипак, то је право детета чија је сврха егзистенцијална заштита детета.

 Оно обухвата  и право родитеља који врши родитељско право али само у циљу 
остварења дечијег права и само док дете има потребу за коришћењем тога права. 

 Времснски је ограничено до пуноледства детета.



 Услови за конституисање овог права су одређени ПЗ:

1. дете и родитељ који врши родитељско право на стану чији је власник други родитељ 
детета ако дете и родитељ који врши родитељско право  немају право својине на 
усељивом стану. 

2. право становања траје до пуноледства детета.

3. немају право становања дете и родитељ ако би прихватање њиховог захтева за 
право становања представљало очигледну неправду за другог родитеља. 

 Ради се о законском праву које се не може искључити одрицањем од тог права или 
диспозицијом странака путем уговора. 

 Станом у смислу овог закона подразумевају се :

- породична кућа;

- вишестамбени објекат;

- стан у идеалном сувласништву;

- неоткупљени стан са станарским правом.

 Став Европског суда потврђује ово становиште. 

 Очигледна неправда за другог родитеља као правни стандард.



 На основу одредаба које се односе на заштиту права детета (члан 261-
273. ПЗ) активну легитимацију за подношење тужбе имају:

- дете 

- родитељ детета

- јавни тужилац

- орган старатељства

 У спору за заштиту права детета и у спору за вршење односно лишење 
родитељског права суд је увек дужан да се руководи најбољим интересом 
детета. 



 Право становања –habitatio је право детета на породични дом.

 По својој правној природи право становања је законска лична службеност.

 ПЗ је установљено у најбољем интересу детета и родитеља који врши родитељско 
право, а на стану чији је власник други родитељ. 

 Небитно је да ли се ради о брачној или ванбрачној деци, јер је њихов положај 
једнак.

 Битно је да дете и родитељ који врши родитељско право немају право својине на 
усељивом стану и да  заснивање права становања не представља очигледну 
неправду за другог родитеља.

 Право становања је ограниченог трајања – до пунолетства детета.

 Право становања има заштитну и алиментациону функцију.

 Остварује се у посебном поступку за заштиту права детета уз поштовање начела 
нарочите хитности поступка.

 Ради заштите интереса трећи савесних лица право становања би требало 
забележити у јавном регистру непокретности. 

 Пунолетством детета, право становања престаје по самом закону. 





 Подноситељка претставке Ана Калачева у случају Калачева против Русије 
представка број 3451/05 од 07. маја 2009.године, руска држављанка рођена 
1978.године, која живи у Астрахану   у септембру 2003.године родила је ванбрачно 
дете, а у новембру 2003.године покренула парницу против господина А. пред судом 
окружним како би утврдила очинство и добила алиментацију. Суд је наложио да се 
изврши тестирање ДНК узорака у ком циљу су прикупљени узорци крви и послати на 
специјализовани Институт у Москви, ради форензичког генетског испитивања. 
Закључак вештака који је дат у марту 2004.године гласио је да постоји 99% 
вероватноће да је   госпдин А отац детета госпође Калачеве. Он је оспорио 
резултате анализе наводећи да су постојале процесне мањкавости, јер коверат са 
узорцима крви није био прописно означен. Пошто је саслушао обе странке суд је у 
јулу 2004.године одбацио захтев госпође Калачеве, наводећи да она није успела да 
докаже своје тврдње. Апелациони суд је одбио њену жалбу, наводећи да тест ДНК 
није био поткрепљен другим доказима, и није га прихватио, констатујући да је 
извршен противно релевантном поступку. Врховни суд је одбацио захтев за 
ревизију. Госпођа Калачева обратила се Европском суду за људска права, позивајући 
се на члан 8. Европске конвенције. 



 Европски суд за људска права је установио да је госпођа Калачева искључиви 
законски старатељ своје кћери и да је за њу од суштинског значаја, и то не само 
емоционалног, него и социјалног и финансијског, да се судски установи ко је отац 
њеног детета. Суд је прихватио разматрање њене претставке. Суд је закључио да је 
било од суштинског значаја прибавити резултате теста ДНК, како би се спор 
расправио у најбољем интересу детета, будући да је тестирање ДНК једини научни 
метод за прецизно утврђивање очинства детета. Пошто су први резултати ДНК теста 
били са процесним мањкавостима, било је неопходно друго ДНК тестирање, које су 
сагласно Руском Законику о парничном поступку судови били дужни да нареде ако 
се сумњало у поузданост резултата претходног теста. Домаћи судови то нису учини. 

 Европски суд је закључио да је приступ домаћих власти био такав да држава 
није испунила своју позитивну обавезу у погледу успостављања правичне равнотеже 
између конкурентних интереса странака у поступку, уз посвећивање дужне пажње 
најбољим интересима детета, чиме је установио да је прекршен члан 8. Конвенције, 
и досудио подноситељки претставке 5.000 евра на име нематеријалне штете и 1.500 
евра на име судских и осталих трошкова. 



 Госпођа Дамњановић има двоје деце-две ћерке рођене 1996.године, односно 
1998.године. У априлу 2003.године са децом се преселила у родитељску кућу у 
Обреновцу, поднела је Општинском суду у Пироту захтев за развод брака и доделу 
искључивог старатељства над децом и одобрење алиментације за децу. У августу 
2003.године отац је децу вратио у Пирот и после тога није желео да сарађује у 
поступку одлучивања о старатељству над децом. Подноситељки претставке госпођи 
Дамњановић одобрено је привремено старатељство у септембру 2003.године, 
односно искључиво старатељство у марту 2006.године. Отац је одбио да се повинује 
пресуди о додели старатељства, домаћи судови су му два пута изрицали новчане 
казне, да би на крају у априлу 2008.године наложили да деца буду физички 
измештена код подноситељке претставке. Међутим, због дечијих протеста, 
подноситељка претставке није могла да преузме физичко старатељство и захтевала 
је да прво буду организовани додатни припремни сусрети. У међувремену је дечији 
отац, иначе официр војске, оглашен кривим за отмицу своје деце и осуђен на 6 
месеци затвора, условно на годину дана. Одлука је потврђена и у жалбеном 
поступку. 

 Она је поднела представку Европском суду за људска права због кршења члана 6. 
став 1. (право на правично суђење) и члана 8. (право на поштовање приватног и 
породичног живота) Европске конвенције. 



 Суд је навео да је поступак извршења трајао око две године и уочио да су деца била 
вољна да проводе време са својом мајком, али су ставила до знања да желе да 
наставе да живе са својим оцем. Центар за социјални рад који је државни  орган 
имао је конструктивну улогу у целом поступку. Судови су покушали да обезбеде да 
се отац повинује пресуди о додели старатељства, укључујући изрицање новчаних 
казни. Коначно, најважније, у априлу 2008.године подноситељка претставке коначно 
није била у стању да физички преузме старатељство над својим ћеркама због 
одсуства њиховог изричитог пристанка. 

 Саосећајући са подноситељком претставке у тешкој ситуацији у којој се нашла суд је 
закључио да је држава предузела све неопходне кораке ради извршења 
правноснажне пресуде о старатељству  у корист подноситељке претставке, те стога 
није било кршења става 6. став 1. 

 У погледу члана 8. суд је установио да је држава предузела неопходне кораке за 
извршење привремене мере у вези са старатељством и коначне правноснажне 
пресуде о доделу старатељства у околностима случаја ове подноситељке претставке 
и закључио да није било ни кршења члана 8. 

 Ова одлука се може упоредити са супротним пресудама донетим по представкама  у 
случају ВАМ против Србије и Томић против Србије, у којима су разматране сличнее 
ситуације, а у којима је утврђена повреда, док у овом случају није утврђена повреда.



 Подносилац претставке је Едина Караџић држављанка Босне и Херцеговине која 
живи у Немачкој и има старатељство над својим сином који је рођен 1995.године из 
ванбрачне заједнице. Отац детета се преселио у Хрватску 1999.године, а 
подносилац претставке наставила да живи са сином у Немачкој. Током посете 
Хрватској у мају 2000.године отац ју је спречио да сина врати са собом у Немачку. 
Успела је да га врати гдину дана касније међутим отац је 10 дана после тога отео 
сина и одвео га у Хрватску. 

 У међувремену Окружни суд у Немачкој је донео одлуку којом утврђује да је отац 
задржао дете у Хрватској незаконито у оквиру значења члана 3. Хашке конвенције о 
грађанскоправним аспектима отмице деце из 1980.године. Отац се жалио на ову 
одлуку без успеха.



 Центар за социјлну заштиту у Поречу је пет месеци касније, а на захтев подносиоца 
претставке преко Саветног тужиоца ступио у контакт са Хрватским министарством 
здравља и социјалне заштите  и покренут је поступак за врћање детета. Општински 
суд у Поречу је 2003.године наложио да се дете врати мајци, али су покушаји 
спровођења или неуспешни пошто дете није могло бити пронађено. Суд је захтевао 
од полицијских власти да обезбеде податке о томе где се дете и отац налазе и 
одредио казну оцу због неповиновања судској одлуци. 2004.године када су три 
полицајца и судски извршитељ, као и правни заступник подносиоца претставке  
отишли у кућу оца, он је одбио да преда дете и користио је силу приликом бегства, 
одводећи сина са собом. Касније је лишен слободе, али је успео да побегне након 
што је пребачен у болницу. На рочишту 2005.године суд је закључио поступак  за 
извршење одлуке, пошто га је правни заступник подносиоца претставке обавестио 
да је дете враћено мајци. Подносилац претставке је тврдила да није ништа знала о 
том рочишту и да син није враћен на њено старатељство. 

 Подноситељка претставке је жалила се на непоштовање породичног живота  из 
члана 8.  Европске конвенције и повреде права на правично суђење у оквиру 
разумног рока из члана 6. став 1. Конвенције. 



 Европски суд је закључио да домаће власти нису учиниле довољно да би обезбедиле 
извршење одлуке домаћег суда и да су постојали знчајни периоди одлгања за које 
Влада нија дала  убедљиво објашњење. Полиција није показала нужну марљивост 
при  налажењу оца и дозволила му је да два пута побегне из њеног надзора. Једине 
казнене мере су биле новчана казна и налог за лишење слободе од којих ни једна 
није спроведена. 

 Суд је нагласио да протек времена  и промена околности имају непоправљиве 
последице  на однос детета и родитеља када живе одвојено и  намећу обавезу 
властима да делују брзо. Европски суд је закључио да власти нису предузеле 
одговарајуће и делотворне радње ради враћања сина подносиоцу претставке, због 
чега је дошло до повреде члана 8. па је подносиоцу претставке доделио 10.000 
евра на име нематеријалне штете и 8.000 евра на име трошкова поступка. 

 Према коментару уз ову одлуку овај предмет је значајан подсетник да се у 
случајевима у којима је у питању будућност детета од домаћих власти захтева 
посебна марљивост да би се учинило све у циљу брзог и делотворног спровођења 
пресуде.



 Подносиоци претставке Zlatica Moser и њен син Luka Moser су српски држављани. 
Госпођа Moser живи у Аустрији од 1991.године. У децембру 1999.године удала се за 
аустријског држаљанина, а у јуну 2000.године породила се у болници у Бечу. Њен 
супрог је оспорио очинство  над дететом. 

 Након порођаја Социјална служба за малолетнике Беча донела је одлуку да госпођи 
Moser не треба бити омогућено да одведе бебу са собом из болнице, пошто није у 
стању да обезбеди одговарајући смештај за сина и имајући у виду њена 
неодговарајућа финансијска средства  и нејасан боравички статус. Малолетни Лука 
је у јулу 2000.године смештен у старатељску породицу. Суд за малолетнике 
децембра 2000.године Социјалној служби доделио старатељство  над дететом, она 
се жалила на одлуку Суда за малолетнике и њена жалба је одбијена. Уложила је још 
једну жалбу наводећи да није била у довољној мери укључена у поступак и да није 
имала приступ судским списима. Тврдила је да надлежне власти нису предложили 
алтернативне мере, као смештаје у Центар за мајку и дете. Осим тога није било 
јавног и усменог рочишта у поступку за старатељство  и одлуке нису јавно 
објављене. И та њена жалб је одбијена у августу 2001.године. Омогућено јој је 
право на контакт са дететом два сата месечно, за рођендане и за Божић.



 Европски суд за људска права је  закључио да домаћи судови нису размотрили 
могућност која би омогућила подноситељки претставке да током домаћег поступка 
остане заједно или у блиском контакту са дететом. Чињеница да је госпођа Moser 
била у могућности да види свог сина само два пута током 6 месеци од порођаја до 
доношења одлуке којом се старатељство додељује  Социјалној служби је нарочито 
озбиљна. 

 Суд је такође закључио да госпођа Moser  није била довољно укључена у поступак 
доношења одлуке, пошто је Суд за малолетнике само једном саслушао, ослонио се 
на извештаје који нису уручени подносиоцу претставке  и на које није имала 
могућности да изнесе своје коментаре, а апелациони поступак је био спроведен без 
одржавања усменог рочишта. Стога је закључио да разлози на које су се домаћи 
судови ослонили нису били довољни да оправдају тако озбиљно мешање у 
породични живот подносилаца претставке, да нису били у сразмери са оправданим 
циљевима  којима се дежило. Суд је закључио да је дошло до повреде члана 8. 
Конвенције због доделе старатељства над Луком Социјалној служби. Одређена јој је 
нематеријална штета од 8.000 евра и 6.694 евра на име трошкова поступка. 

 Европски суд за људска права је у овом случају закључио да је држава одузимањем 
детета од мајке поступала несразмерно, а што је још значајније да су била одсутна 
не само процесна јемства самог члана 8. већ и да јемство према члану 6. Конвенције 
нису задовољена, пошто мешања у породични живот подразумевају кумулативну 
процесну заштиту оба члана. 



 Asim Sahim  је отац ванбрачног детета рођеног 1988.године. Господин Sahim је 
признао очинство и редовно долазио у посету својој ћерци до октобра 1990.године 
када је мајка забранила даљи контакт. Он је у децембру 1990.године неуспешно 
поднео захтев суду на остварење права контатка са дететом, а његове жалбе су 
касније одбијене. 

 Mamfred Sommefeld је немачки држављанин отац ванбрачног детета рођеног 
1981.године. Он је признао очинство и живео са мајком детета док се 1986.године 
нису растали. Мајка му је забранила сваки контакт са дететом. Господин Sommefeld 
је октобра 1990.године поднео захтев суду за дозволу контакта са дететом, али га је 
01.јула 1992.године, након што је његова ћерка више пута рекла да не жели да га 
виђа. У септембру 1993.године поднео је други захтев, суд га је одбио у јуну 
1994.године, а касније жалбе су одбијене. 

 Европски суд за људска права је закључио у оба случаја да је дошло до повреде 
члана 8. и члана 14. Конвенције. 

 У случају Sommefeld  суд је био мишљења да је дошло и до повреде члана 6. став 1. 
Конвенције.

 Подносиоци представке су се жалили да су пресуде немачких судова којима 
одбијају њихове захтеве за контакт са ванбрачном децом повредиле члан 8. (право 
на поштовање породичног живота) Конвенције. Жалили су се и на дискриминаторско 
поступање противно члану 14. у вези са чланом 8. Конвенције. 



 Евроски суд за људска права  је поновио да се према члану 8. Конвенције од 
домаћих власти захтева да успоставе правичну равнотежу између интереса детета и 
родитеља. Немачки судови су навели као битне разлоге за своје одлуке да одбијају 
захтев за контакт са дететом: озбиљну напетост између родитеља и опасност да 
посете могу неповољно утицати на развој детета у случају Sahim; и изричиту жељу 
тринаестогодишњег детета да не виђа свог биолошког оца  и опасност да се њеним 
приморавањем на то озбиљно поремети њена емотивна и психолошка равнотежа у 
случају Sommefeld. При процењивању да ли су разлози довољни, суд је разматрао 
да ли је поступак доношења  одлуке на одговарајући начин заштитио интерес 
подносилаца претставке. Суд је приметио да су имали могућност да изнесу све своје 
доказе у корист добијања права на контакт и приступ свим релевантним 
документима и подацима на која су се судови ослањали. У случају Sommefeld суд је 
изјавио да би било превише захтевати од домаћих судова да увек укључе вештака 
психолога када одлучују о питању дозвољавања контакта са дететом родитељу без 
старатељства. Имајући погодност директног контакта са дететом, Окружни суд је 
био у повољном положају да процени њене изјаве и утврди да ли је одлуку донела 
сама. У случају Sahim суд је изјавио да би било превише захтевати од домаћих 
судова да увек испитује дете у судници када одлучује о праву на контакт. Како је 
дете у то време било стаrо само 5 година суд је имао право да се ослони на 
закључке вештака. Суд се уверио да су немачки судови поступали разумно у 
околностима оба случаја и да су донели образложене одлуке о праву на контакт. 
Процесни захтеви члана 8. Европске конвенције  су стога испуњени. 



 Европски суд је приметио да су у релевантно време разведени очеви деце 
рођене у браку имали законско право на контакт са својом децом, које је, 
ако је неопходно, могло бити ограничено или обустављено у интересу 
детета.  Очеви внбрачне деце могли су имати контакт само уз пристанак 
мајке детета или ако добију судску пресуду да је такав контакт у интересу 
детета. 

 У случају Sommefeld суд је закључио да је дошло до повреде члана 14. у 
вези са чланом 8. Конвенције, пошто подносилац претставке није био у 
стању да уложи даљу жалбу док је разведени отац имао ту могућност. 
Ова разлика у поступању је изричито предвиђена бившом законском 
одредбом због чега је Евопски суд за људкса права утврдио повреду 
Конвенције и досудио по 20.000 евра на име нематеријалне штете и 
трошкова поступка. 



 Слађана Томић српска држављанка живи у Смедереву. Била је удата за ПВ са којим 
има ћерку АВ рођену 1998.године. Пред Окружним судом у Крупњу покренула је 
поступак за развод брака 2001.године, тражећи и старатељство над дететом и 
издржавање детета. Суд је у фебруару 2004.године пресудио у корист 
подноситељке претставке, али је њен супруг одбио да поштује пресуду којом се 
додељује њој старатељство над дететом и досуђује издржавање детета. Последње 
две године она је лишена сваког контакта са својом ћерком. У априу 2006.године 
отац је покренуо одвојени поступак парнични тражећи поништај правноснажне 
пресуде од 2004.године, када је суд пресудио у његову корист дајући му 
старатељство над дететом. Ту одлуку потврдио је Окружни суд у погледу 
старатељства над дететом. Подноситељка претставке жалила се на неспровођење 
правноснажне пресуде из 2004.године, била је лишена сваког контакта са својим 
дететом последње две године. Тврдила је да није имала на располагању  
делотворан правни лек за убрзање поступка за спровођење поступка и позвала се на 
чланове 6. (право на правично суђење), 8. (право на породични живот) и 13. (право 
на делотворни правни лек) Конвенције. 



 Европски суд је приметио да је правноснажна пресуда од 2004.године 
несрповедена до марта 2005.године, а касније и до марта 2007.године када је 
подноситељка изгубила старатељство над дететом. Општински суд је досуђивао 
новчане казне и покушао да користи мере против оца у више одвојених прилика, 
али извршење одлуке није остварено. Подноситељка претставке је са пуно 
марљивости пратила поступак за извршење, док је отац веома јасно указао да нема 
никакву намеру да сарађује са властима и да преда дете подноситељки претставке. 
Током одређених периода у 2005.године и од јуна 2006.године до фебруара 
2007.године нису прављени никакви покушаји извршења пресуде, поступак је 
одложен до марта 2007.године када је госпођа Томић изгубила старатељство над 
дететом. Суд је сматрао да српске власти нису предузеле довољне кораке да 
спроведу правноснажну пресуду од фебруара 2004.године и закључиле да је дошло 
до повреде члана 6. став 1. Конвенције. 

 Европски суд је приметио да власти нису у довољној мери имале у виду дугорочни 
интерес госпође Томић и њене ћерке, да развију међусобну везу, дозволиле су оцу 
да користи систем у своју корист  тако да је протек времена поништио старатељска 
права подноситељке претставке. Стога је закључио да је неспровођење права на 
старатељство подноситељке претставке представљало посебну повреду њеног права 
на поштовање породичног живота зајемченог чланом 8. Конвенције, те је утврдио 
повреду и доделио јој 10.000 евра на име нематеријалне штете и 950 евра на име 
трошкова поступка. 



 Представка је заснована на повреди члана 8. (право на поштовање породичног 
живота) јер турске власти нису омогућиле мајци да оствари контакт са децом, а била 
је и дискриминисана због тога што је католкина и исланђанка. 

 Коспођа Hasnen је исландска држављанка, која је са турским држављанином  1981. 
године и 1982. године добила две ћерке. Венчали су се на Исланду 1984.године, а 
разишли у новембру 1989.године. У јуну 1990.године господин отац је отишао са 
девојчицама на одмор у Турсу уз сагласност мајке, а потом је обавестио да се њене 
ћерке неће вратити на Исланд и од тог тренутка одбио да разговара са њом и она 
током наредних месеци није имала никакво обавештења о својој деци. Исландски 
судови су  одобрили  старатељство   мајци јер су деца живела са њом и Исланд је 
одувек био њихов дом.  Она је поднела захтев за развод брака и старатељство над 
децом у Турској 1991.године, поступак је привукао пажњу медија и јавности и 
девојчице су изјавиле да не желе да живе са мајком. Правни заступник госпође 
Hasnen је тврдио да су деца била под утицајем оца и да изјаве нису давале 
слободном вољом. Турски судови су доделили старатељство оцу, сматрајући да је то 
у најбољем интересу девојчица, јер су тражиле да остану са њим и прилагодиле се 
животу у Инстамбулу. Госпођи Hasnen одобрене су посете деци, али је она између 
марта 1992.године и августа 1998.године своје ћерке видела само четири пута иако 
је у пратњи полиције око педесет пута посетила њихов дом. Због неповиновања 
судским налозима за контакт са децом отац е кажњем више пута. Она се жалила 
ЕСЉП по члану 8. Конвенције јер турске власни нису спровеле њено право на 
контакт са децом и да је била жртва дискриминације (члан 14.) јер је  исланђанка и 
католкиња. 



 Утврђујући повреду члана 8. суд је подсетио да поступак у вези са старатељством 
над децом укључујући и извршење одлуке донете по окончању поступка захтев 
хитно спровођење пошто протек времена може имати непоправљиве последице по 
односе деце и родитеља који не живи са њима. Власти нису предузеле мере да би 
госпођи Hasnen омогућиле да виђа своју децу током дугачког периода од 6 година 
и 5 месеци колико је поступак трајао, а нису тражиле ни савет социјалне службе 
нити помоћ психолога или дечијих психијатара да би јој омогућиле поновно 
спајање са ћеркама или створиле атмосверу боље сарадње између бивших 
супружника. 

 Иако су девојчице више пута изјавиле да не желе да виде своју мајку, Суд је био 
мишљења да им никада није била дата права могућност да развију однос са њом у 
мирном окружењу, тако да слободно изразе своја осећања према њој без спољних 
притисака.

 Власти су биле дужне да предузму мере  да јој омогуће контакт са децом, 
укључујући и мере присиле у односу на њеног мужа. Новчане казне нису биле 
делотворне и одговарајуће.

 Повређено јој је право из члана 8. Европске конвенције. 




